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7. ročník

Slovo editora
Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do 

rukou dubnové číslo Nedělních listů.
Minulý měsíc jsme začali rozbor svátostí. 

Věnovali jsme se Křtu, tentokrát Vás čeká 
zamyšlení na téma Večeře Páně. K tomuto 
tématu se nám také vyjádřily děti z nedělní 
školy formou ankety.

Ve velikonočním výtisku se nedá ani nic 
jiného očekávat než zamýšlení nad obětí 
Ježíše Krista. Chceme se v tomto čísle 
zabývat trochu faktickými věcmi. Všichni 
víme, že ukřižování je bolestivá smrt, ale 
dochází nám při čtení Bible, jak skutečně 
bolestivá je? Jistě jste si někdy přivřeli ruku 
do dveří, je to bolest, až se Vám zatmí před 
očima, a co teprve, kdyby Vám někdo ruku 
probodl hřebem tlustým jako malíček a 
dlouhým tak dvacet centimetrů. Nikdo z 
nás si tu bolest nedokáže představit. Přesto 
si myslím, že pojem ukřižování se stává 
jakousi frází a už nám uniká s jakou bolestí a 
utrpením je spojené.

Proto se, prosím, nedivte, že je v tomto 
čísle moc krve a moc bolesti. Měli bychom si 
ji připomínat nejen o Velikonocích, ale vždy, 
když nás svádí pokušitel k hříchu, který byl 
touto bolestí vykoupený.

David Harok

pokračování na další straně

Jaké Je mé míSto ve 
Sboru?

„Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? 
Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, 
jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval, 
ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, 
kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává 
vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale 
každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. 
Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste 
Boží pole, Boží stavba.“ 1Kor 3,5-9

Není to Pavlova promluva ke korintským 
zahrádkářům, jak by se možná z 
některých slov mohlo zdát. Apoštol si onu 
„pěstitelskou“ terminologii půjčuje pouze 
proto, aby křesťanské obci ve městě vysvětlil, 
jak rozumí své práci, i svému vztahu ke 
sboru. A začíná - možná překvapivě - dvěmi 
otázkami: Kdo je vlastně Apollos? A kdo je 
Pavel? Kdo je otec zakladatel, kdo je větší 
duchovní autorita, kdo je jediný mistr, 
kdo má větší moc a vliv...? A dříve, než si 
posluchači položí takové doplňující otázky, 
sám odpovídá: „Jsou to služebníci, kteří vás 
přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán.“ 
Nikoli vůdcové, nýbrž služebníci. Pavel 
rozumí své práci především jako službě. 

Odmítá hodnocení, rozlišování a posuzování 
svých apoštolských kvalit. Nestojí o obdiv a 
už vůbec ne o kult osobnosti. Staví se proti 
možné rivalitě a vytváření skupin ve sboru. 
Naopak. Chápe sbor jako místo, kde si lidé 
vzájemně slouží k růstu své víry. Pavlovi 
nejde o to, aby „zviditelnil“ sám sebe a svou 
práci, ale aby dobře fungoval sbor. 

Jsme si navzájem služebníky a vzájemně se 
přivádíme k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Podle 
svých obdarování, v rámci svých možností, 
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pokračování z předchozí strany

téma

s ohledem na své hranice, ve vědomí svých 
omezení. Jeden sází a druhý zalévá. Pracují 
oba. A je důležité slyšet, že se jedná právě 
o práci. Oba, Pavel i Apollos, se namáhají. 
Každý v jiné chvíli a za jiných podmínek. 
Jejich práce je ale stejně důležitá. Oba mají 
svůj úkol a nedá se říct, který je potřebnější 
více nebo méně. Navazují na sebe. Doplňují 
se. Pavel dobře ví, že plody práce se často 
projeví až po dlouhé době. Není možné 
sázet i sklízet v jediném okamžiku. Je 
důležitý Pavel, který sází, ale také Apollos, 
který zalévá. Práce v církvi, i v 
každém jednotlivém sboru, je 
práce týmová. Je třeba děkovat 
Bohu za fungující staršovstva i 
každého jednotlivce, kterému 
jeho sbor leží na srdci.

Pavlova slova v nás mohou 
vyvolávat i takovéto otázky: 
Jak vlastně funguje spolupráce 
mezi faráři? Jak funguje vzájemná 
komunikace mezi presbytery? Jak se do různých 
aktivit zapojují členové sborů? A jak se v tom 
konkrétním mém sboru projevuje spolupráce? Jde 
nám vždy skutečně o spolupráci? Není to často 
spíše soupeření? Nejsme někdy přesvědčeni, že 
jen my nejlépe víme, jak-co-kde-kdy udělat? Nebo 
snad patříme k těm, kteří vždy rádi přenechají 
veškerou iniciativu těm druhým a sami se do 
ničeho nezapojí? Úroveň i životaschopnost 
našich sborů se pozná právě podle 
„spolu-“ práce. Jsme ale ochotni přijímat 
spolupracovníky? A jsme připraveni sami se 
spolupracovníky stát?

Každý sbor potřebuje mít svého Pavla i 
Apolla. Toho, kdo sází, i toho, kdo zalévá. 
K ničemu není osamělý, byť schopný, solitér. 
Zvláště ve sborech, které jsou početné nebo 
mají rozlehlou diasporu, je třeba každého, 
kdo se nabídne ke spolupráci.

Možná bychom si u tohoto textu přáli 
slyšet, že kromě těch, kteří sázejí a zalévají, 
jsou mezi námi i takoví, kteří ono Boží pole 
spíše „zaplevelí“ nebo „pohnojí.“ A tam, 
kam jednou šlápnou, už ani tráva neroste. 
Nic takového zde ale nečteme. Pavel se tomu 
důsledně vyhýbá. Nechce být soudcem 

druhých. Možná proto, že ví, jak 
často se z každého z nás - tu a 
tam - stává „kozel zahradníkem“. 
Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, 
ale každý podle vlastní práce obdrží 
svou odměnu. Patříme k sobě. Ale 
na svou práci budeme jednou 
dotazováni každý zvlášť. 

Naštěstí ale nezáleží všechno jen 
na nás. Jeden sází, druhý zalévá, 

ale Bůh dává vzrůst. Je to nejdůležitější 
slovo z celého oddílu. Ne my, ale Bůh dává 
vzrůst. To je podstatný a zároveň nadějný 
rozdíl. Záleží na nás a na naší práci, přesto 
ale s námi církev nestojí, ani nepadá. Jsme 
důležití, nikoli však nenahraditelní. Každý 
má své místo na té pomyslné „zahrádce“. 
Máme se snažit. Spolupracovat. Jsme jako 
zahradníci. Naše je starost, práce i péče. Ale 
vzrůst dává Bůh. 

Pane Bože, prosíme, probouzej v nás 
spoluodpovědnost za Tvou církev. Amen.

Pavel Prejda

V minulém čísle jsme dokončili Svátosti Boží – jako téma na pokračování. V několika následujících 
číslech se budeme dále věnovat Božím vlastnostem. Jako první jsme vybrali všemohoucnost Boží.

Bůh je všemohoucí
Ten kluk, se kterým chodí moje kamarádka 

je báječný! Hodný, milý, usměvavý, tolerantní, 
komunikativní, inteligentní, umělecky a 
sportovně nadaný, je s ním legrace, nikdy na 
nic nezapomene, dochvilný, pravdomluvný, 

praktický, pozorný, odvážný, nápaditý, 
spolehlivý, věrný, vždy si ví rady, neháže 
flintu do žita a miluje děti a zapeklité 
situace. Kdybych přidala ještě popis jeho 
postavy, tváře a temperamentu, zaručeně 
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by se vám podlomila kolena! Zůstaňte ale 
klidně sedět na židli. Ona s ním chodí jen ve 
svých představách a snech a já mám vážné 
obavy, že se za takového idola v reálném 
životě nikdy nevdá.

Kluk, se kterým chodím já, je také báječný! 
Ještě báječnější je však ten, který mě zná jako 
nikdo jiný, ví o každé mé myšlence, každém 
mém kroku, nepřipomíná mi mé nevěrnosti, 
miluje mě až na smrt, nikdy se mě nevzdá a 
chce, aby můj život měl smysl. Ježíš Kristus, 
Pán Bůh. Uměla bych Ho popsat, aby se 
druhým podlomila kolena? 

Všemocný, nejvyšší, svrchovaný, dobrotivý, 
vševědoucí, všemoudrý, všudypřítomný, 
věrný, stálý, svatý, spravedlivý, milostivý, 
milosrdný, milující, odpouštějící, trestající….

Výčtem Božích vlastností zahajujeme v 
Nedělních listech seriál o tom, jaký náš Pán 
Bůh je, o které atributy víry se můžeme 
každodenně opírat. Podkladem pro toto 
první zamyšlení je kniha „Hle, váš Bůh“ od 
Myrny Alexander.

Abychom mohli na Boha spoléhat, musíme 
Ho znát. Abychom Ho mohli milovat, 
musíme vědět proč. Tím, jak postupně 
odhalujeme úžasnou pravdu o tom, jaký 
Bůh je, tím víc jsme schopni vkládat svou 
důvěru v Něho. Nic nemůže být důležitější 
a praktičtější pro náš křesťanský život než 
osobní zjištění a aplikace toho, co nám Pán 
Bůh o sobě ve svém Slově řekl.

Asi nikomu z nás nejsou cizí chvíle, kdy se 
s někým nedokážeme domluvit a pochopit, 
a to přesto, že oba mluvíme česky! A jsou 
také situace, kdy nerozumíme sami sobě, své 
sklíčenosti, podrážděnosti, nespokojenosti 
či nechuti do života. Pán Bůh ale ví, co 
vstoupilo do našeho ducha (Ezechiel 11,5b)! 
Bůh je totiž VŠEVĚDOUCÍ. Písmo uvádí 
konkrétní příklady, které nám umožňují 
spolehnout se na to, že Bůh ví všechno:

 ˃  On zná moji cestu (Job 23,10)
 ˃  Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. 

Nahé a odhalené je všechno před očima toho, 
jemuž se budeme ze všeho odpovídat (Židům 
4,13)

 ˃  U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na 
hlavě (Matouš 10,30)

 ˃  Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, 

co je ve tmě (Daniel 2,22)
 ˃  Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je 

ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i 
místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti 
známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, 
Hospodine, víš už všechno (Žalm 139, 2-4)

 ˃ I mnohé příběhy ze života Ježíše Krista 
ukazují na to, že je vševědoucí:

 ˃  …On však znal jejich myšlenky… (Lukáš 
6,6-8)

 ˃  Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám 
rád (Jan 21, 17)

 ˃  Jan 4, 16-19
To, že Bůh dokonale zná svoje dílo 

znamená, že ví o pohybu křidélka každého 
brouka, spadlém vlasu nebo kapce deště, a 
to v každé chvíli. Bůh ví o sebemenší věci, 
která se kdy stala nebo stane. Je úžasné, že ví 

Dětská AnketA

Děti odpovídaly na otázku: „Co pro tebe 
znamená, že Pán Bůh je vševědoucí?“ 

(9-12 let)
 ˃  Že je hodný, milosrdenský, a že je můj 

poklad.· Že ví všechno na světě a 
zná jména od každého.

 ˃  Já nic nevím a Pán Bůh ví všechno.
 ˃  Vše ví, protože je chytrý a patří mu 

celý svět.
 ˃  Že všechno ví, umí, chápe a rozumí.
 ˃  Že je chytrý.
 ˃  Že všechno zná, umí a chápe vše, co po 

něm žádáš.
 ˃  Znamená to, že ví co se děje a ví 

všechno.
 ˃  Že všechno ví a zná.
 ˃  Všechno ví, všechno zná, všechno vidí, 

všechno cítí.
 ˃  Všechno vidí, nejde se schovat.
 ˃  Že všechno ví.
(6-8 let)
 ˃  Ví všechno.
 ˃  Všechno ví a ze vším nám poradí.
 ˃  Poslušnost.
 ˃  Nejlepší.
 ˃  Moudrý člověk.
 ˃  Ví, kdy bude konec světa.
 ˃  Chytrý.

pokračování na další straně
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Když se v září roku 1483 začalo proslýchat, 
že katolická strana chce rázně vystoupit 
proti stoupencům kalicha, nenechali se 
utrakvisté zaskočit a zaútočili na radnice 
na Starém i Novém Městě pražském, stejně 
jako na Malé Straně. Radní byli povražděni 
a vyhozeni z oken či byli uvězněni a 
nespokojenost lidu se obrátila také proti 
některým klášterům. Takový rázný postup 
přinutil katolíky jednat s utrakvisty o řešení 
situace. Výsledkem byla dohoda uzavřená 
na zemském sněmu v Kutné Hoře v březnu 
roku 1485. Dohoda zavázala obě strany 
k respektování kompaktát, které byly 
prohlášeny za ústřední zákon země, po 
dobu 31 let a k dodržování dřívější dohody 
o ponechání obou stran při jejich kostelích 

a svobodném přijímání pod jednou či pod 
obojí způsobou. Kutnohorská smlouva byla 
roku 1512 prodloužena na věčné časy.

Kutnohorský mír představoval konec 
zápasů vyvolaných již působením Jana 
Husa. Převládlo přesvědčení, že vojenské 
soupeření obou stran neprospívá zemi. 
Přestože se i nadále vyskytovaly v 
náboženském soužití v Čechách různé 
problémy, stala se země podivuhodným 
příkladem náboženské tolerance. Patrně 
ještě lepší situace byla v tomto ohledu na 
Moravě, kterou, narozdíl od Čech, jimž 
vládl Vladislav Jagellonský, spravoval 
Matyáš Korvín. 

MCH-NL

naši reformátoři

kutnohorský mír

o každé nejmenší podrobnosti v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti, ale také ví o 
všech „kdyby“. Já si někdy kladu otázky: 
jak by to dopadlo, jak by to vypadalo, jak 
by to probíhalo kdyby? Kdybych tam nešla, 
kdybych měla větší odvahu a řekla, co si 
myslím, kdybych byla trpělivější, kdybych 
byla pozornější a méně upovídanější apod. 
Bůh ví přesně, co by se stalo. Bůh je větší 
než naše srdce a zná všecko (1. list Janův 
3,20)! Z toho je zřejmé, že máme hledat 
radu a prosit o vedení Boha, který vidí 
dopředu. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, 
kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé 

oko (Žalm 32,8).
Bůh zná každou podrobnost situace, ve 

které se nacházíme. Nikdo tak nemůže 
znát nebo dokonce chápat naši současnou 
situaci tak dokonale, jako On. On také zná 
naše omezení, ví kolik uneseme. On ví, že 
jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach 
(Žalm 103,14). Když se něco nepovede, 
neumíme se správně rozhodnout nebo se 
vědomě rozhodneme vzít situaci do svých 
rukou a řešit ji „po svém“, ví o tom. Před 
sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své 
tváře naše tajné hříchy (Žalm 90,8). Žádná 
slabost našeho charakteru nemůže vyplout 
na povrch a náhle překvapit Boha tak, že 
by se od nás odvrátil ve své lásce. Bůh však 
prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus 
za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní 
(Římanům 5,8).

Kéž by mi samotné poznání Boha v Jeho 
vševědoucnosti pomohlo přijmout situace, 
které mě v životě potkají nebo překvapí a 
vidět je jako součást Božího plánu s mým 
životem. Kéž tak pochopím, proč ve svém 
životě řeším třeba nemoc, nepříjemného 
člověka nebo špatnou finanční situaci.

JH – NL

pokračování z předchozí strany
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ze života sboru

pokračování na další straně

setkání Žen, AneB jAk kvALItně vYuŽít svůj ČAs

Je březnové sobotní ráno, ještě trošku 
chladné, ale vypadá to slibně. Sluníčko 
vychází a svými paprsky proniká skrz tmavé 
okenice domu a já s vděčností chválím Boha 
a děkuji, že pro nás připravil tento zvláštní 
den. Dnes se koná konference žen 

Takto jsem prožívala vstup do nového 
dne a vyčkávala, co pěkného mi přinese. 
Konference žen – mezidenominační setkání, 
na které se sešlo přes sto žen z „Těšínských“ 
sborů a blízkého okolí. Tentokrát do 
Křesťanských sborů na Mojské v Českém 
Těšíně. Zde byl pro nás připraven pestrý 
program na téma Bůh uzdravuje, ale také 
čas k osobním rozhovorům, občerstvení, či 
prostor k nákupu drobných předmětů a knih. 

Na úvod jsme zpívali v doprovodu 
netradiční skupiny 100%  USB několik písní 
a poté zahájil setkání krátkým pozdravem 
místní pastor J. Andrýsek. 

V dopoledním bloku jsme vyslechly osobní 
svědectví milých hostů, jimiž byly Rozita 
Mertová a Dana Zubčáková. Rozita – romka 
(ze smíšené rodiny, tudíž s klidem tvrdí, že 
je stoprocentní křižovatka , ale její srdce tluče 
v romském rytmu), matka šesti dětí, babička 
šesti vnoučat, absolventka JAMU v Brně a 
Bohem proměněná žena - křesťanka. Danka 
– povoláním učitelka, žije na Slovensku. 
Vlivem různých životních situací se dala 
na alkohol a dvacet let na něm byla závislá, 

dokud nepřišlo vysvobození.
Odpolední program probíhal v režii obou 

hostů, a to na téma Láska bez hranic (Danka) 
a Láska s hranicemi (Rozita). 

Máte-li zájem vyslechnout si tyto přednášky, 
můžete si objednat CD nebo DVD (cena 
20,-Kč), kontakt prostřednictvím e-mailu 
lucka.sojkova@seznam.cz nebo vzužijte 
internetový odkaz na nahrávky přednášek, 
fotky a prezentace z celé akce, který je: www.
lavinablansko.cz/tesinsko.htm. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
dívkám, ženám i babičkám, které se této 
akce zúčastnily – za to, že věnovaly svůj čas 
namísto „povinnostem“, tomuto setkání. 
Věřím, že žádná z Vás nelituje.

Kdo však neměl příležitost setkání navštívit, 
ať nelituje. Setkání žen se bude konat dvakrát 
ročně. Tak tedy, na podzim na viděnou.

Lucie Sojková

Náš sbor spolu se sousedními sbory v Českém Těšíně koncem března pořádal setkání žen 
„Od dívky až po babičku“.Zde Vám přinášíme reportáž o této alianční akci.

Rozita Mertová Dana Zubčáková
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Dne 4. dubna 2012 se v našem sboru konal 
pašijní koncert populární jazz-gospelové 
zpěvačky Beaty Bednarz. 

Mnozí z našich řad byli při tom, proto mi 
dovolte zmínit pár slov a ohlédnout se za 
tímto pašijním koncertem.

Jelikož jsem se již dříve zúčastnila několika 
koncertů Beaty Bednarz, byla jsem plna 
očekávání, jakým způsobem bude koncert 
probíhat a jak opět odejdu naplněna. Zprvu 
mě překvapilo, že spolu s Beatou nebyli na 
pódiu přítomni rovněž hudebníci, jelikož 
jsem vesměs vždy vyslechla hudební těleso 
jako celek. Tento pašijní koncert se odehrál 
pouze za doprovodu Beatiny klavíristky a 
instrumentálního playbacku – o to ovšem 
více vynikla pašijní atmosféra, o to více bylo 
možné se nad písněmi i texty zamyslet a 
znovu si jejich prostřednictvím připomenout 
hloubku Božího vykupitelského díla. Beata 
písně prokládala krátkými vstupy, rovněž 
také svědectvím ze svého života. Je známa 
svou procítěností a srdcem, které do písní 
vkládá, o to více si mohl každý z přítomných 
uvědomit, že každá píseň je její upřímnou 
modlitbou. 

Beata zvolila ponejvíce písně, dotýkající 

se pašijního 
t é m a t u , 
které se nese 
také jejím 
velikonočním 
a l b e m , 
p ř í h o d n ě 
nazvaným: Pasja milosci. Z něj zazněly 
známé písně jako Przy Twym krzyzu; 
Golgota; Chrystus Pan; Prawda jedyna; nebo 
také Nowa rodze sie; Gdy Jezus na Golgote 
szedl nebo Tam na wzgórzu. 

Koncert se uskutečnil za duchovní i 
propagační podpory místních sborů: Sbor 
Apoštolské církve – Křesťanské centrum, 
„Agape“; Sbor Církve bratrské; Křesťanský 
sbor; Slezská církev evangelická, a.v. – farní 
sbor na Nivách a náš sbor ČCE, a.v. na 
Rozvoji.

Návštěvnost byla hojná, prostory našeho 
kostela byly tak tak dostačující pro počet 
došlých hostů. Opravdu celé naše Těšínské 
Slezsko se přijelo na Beatu podívat. Věřím, 
že to pro nás všechny – zúčastněné - byl 
požehnaný čas zastavení a ztišení se před 
nadcházejícími Velikonočními svátky. 

MG - NL

koncert BeAtY BeDnArz

koncert skupInY 3pLus1

Období Velikonoc v našem sboru bylo letos 
bohaté na koncerty. Byly celkem 3. První z nich 
předvedla naše skupina 3plus1 na Květnou 
neděli. Svým vystoupením důstojně zahájila 
velikonoční týden. Skupina svou vlastní 
iniciativou nastartovala oslavy největších 
křesťanských svátků, kdy si připomínáme 
nejen umučení našeho Pána, ale hlavně 
jeho slavné vzkříšení. 
Kapela disponovala pěknou 
řádkou velikonočních písní 
a příjemné bylo také to, že 
některé písně jsme mohli 
zpívat všichni společně, 
protože texty byly promítány 
na plátně. Také účast byla 
docela slušná, což je pro 

muzikanty a vůbec všechny účinkující 
vždy velmi důležité a potěšitelné. Tímto 
způsobem jim dáváme najevo svůj zájem 
o jejich práci a úsilí a můžeme tak ocenit 
jejich umění, snahu, námahu a hodiny 
nacvičování třeba dobrovolným vstupným, 
ale hlavně potleskem – proto se nebojme 
zatleskat naší domácí skupině. Nebo se snad 

domníváme, že „našim“ 
tleskat nemusíme, že je 
třeba potleskem ocenit jen 
přespolní vystupující?

A propos, víte, kdy 
nacvičuje skupina 3plus1? 
V pátky v noci, protože 
jinak nemají šanci se sejít!

Božena Gašová
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crAzY sprIng DAYs, AneB AfrIcké šíLenství u nás v 
přístAvBě

Abych trochu přiblížila víkendové setkání 
dorostu, které se uskutečnilo před dvěmi 
týdny v přístavbě (21.,22.4.), musím začít s 
vysvětlením pojmů „crazy“ „spring“ a „days“. 
Jedná se o anglická slovíčka, která dohromady 
dávají překlad „šílené jarní dny“. A proč tento 
prazvláštní název? Vše vyšlo z mozkovny 
jedné naší dorostenkyně, která přišla s tímto 
nápadem, aby dorostová víkendovka byla 
něčím zajímavější. Už loni jsme měli takové 
bláznivé jarní dny a letos podruhé jsme se 
rozhodli, že jim dodáme trochu jiné podtéma, 
a proto jsme se rozhodli zaměřit trochu na 
Afriku. 

Hned v pátek při seznamovacích hrách jsme 
dorostencům oznámili, že po celou dobu 
trvání víkendovky se veškeré jídlo bude jíst 
bez příborů, tedy pouze za pomocí rukou. A 
hned páteční přednáškou o misijním pobytu 
v Africe, nás Martin Stařičný trochu dostal, 
protože nám přichystal pálivou africkou 
omáčku, která se jí s rýží. No, a jíst rukama 
rýži bylo jako za trest . Také jsme se rozhodli 
zpívat pouze africké písně. Repertoár nám 
ovšem trochu došel, proto jsme toto pravidlo 
s radostí zrušili. 

Sobotní dopoledne naši dorostenci strávili ve 
skupinkách a tvořili za svůj „kmen“; kmenový 
název, pokřik, historii, a někteří dodali i 
hymnu. Po vydatném obědě se zelenými 
bramborami jsme se vydali na bojovku, a to 

rovnou na vrchol Kilimandžára. Cestou jsme 
plnili mnoho důležitých úkolu, spojených s 
výcvikem na horolezecký výstup, zjistili jsme, 
že celou cestu každou skupinku doprovází i 
tzv. škůdce, který měl ve své podstatě tomuto 
výstupu bránit, a kterého se pak musel každý 
kmen razantně zbavit. Na vrcholu jsme si 
odpočali a vraceli jsme se na báječnou večeři. 

Tomáš Stanček, náš hlavní kuchař, se v sobotu 
večer překonal a rozhodl se, že každému 
strávníkovi upeče vlastní pizzu. Bylo nás asi 
30, takže to neměl vůbec jednoduché, ale byl 
to opravdu krásný pohled, když jsme během 
Štěpánova cestopisu o Africe mohli chroustat 
italský pokrm. Dorostencům se vůbec nechtělo 
spát, proto jsme před půlnocí začali zpívat 
různé písně ze starších i nových mládkových 
zpěvníků, což nám vydrželo až skoro do tří 
hodin rána. 

Tento divý pěvecký výkon se pak podepsal 
na našich hlasivkách a když jsme ve neděli 
měli v kostele vydat ze sebe alespoň trochu 
hlasu, vůbec se nám to nedařilo a lezly z nás 
prapodivné tóny. Ovšem, zpívali jsme Pánu 
Bohu a pevně věřím, že On i falešné tóny ocení. 

Neděli jsme společně zakončili obědem, 
modlitbou a slovem na závěr, a musím říct, 
že se moc těším, jak moc šílené bude příští 
jaro. Děkuji Pánu Bohu, že nám umožnil a 
umožňuje taková setkávání v Jeho jménu. 

Zuzana Maroszová

zamyšlení
ÚLohA církve v Dnešní spoLeČnostI

Nedávno jsme se ve škole v diskuzním 
semináři dostali i k tématu úlohy církve v 
dnešním světě. O názory mých spolužáků, 
asi patnácti studentů vysoké školy, ve velké 
většině ateistů či agnostiků (jak je to v naší 
republice poměrně běžné), bych se s vámi 
chtěla podělit, protože mi připadaly podnětné 
a zajímavé. Už jen z toho důvodu, že od 
mladých lidí byste mohli očekávat spíš jiné 
nápady. 

Mí spolužáci 
se domnívají, že 
církev zastává 
nebo by měla 
zastávat v dnešním 
světě významnou 
úlohu, a to jakéhosi 
ochránce morálky, práva či spravedlnosti. K 
bezpráví by se měla jasně a nahlas vyjádřit. 
Stejně tak by měla říct své názory i k 

pokračování na další straně
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za starých časů
LáskA mAteřská

celospolečenským tématům – nejen k těm, na 
kterých má zájem, ale i k věcem, které aktuálně 
hýbou světem či republikou. Očekávají tedy, že 
pokud se někde bude odehrávat genocida či se 
na severu Čech rozpoutá vlna násilí, církevní 
představitelé si svůj názor na tato témata 
nenechají pro sebe. Ačkoli je jejich názor jistě 
předvídatelný (odsouzení násilí, teze o tom, že 
všichni lidé jsou si rovni a mají stejná práva), 
přesto doufají, že jej i tak uslyší. Podle názoru 
mých spolužáků se ale církev naopak uzavírá 
před světem a není vidět. 

Pokud někdy spolužáci slyší přenos 
bohoslužeb z médií, připadá jim, že církev se 
vyjadřuje k nezajímavým tématům, odpovídá 
na otázky, které si nikdo neklade a nemá 
potenciál zaujmout. Je jasné, že pro křesťana 
bude výklad Starého Zákona zajímavější a 
čitelnější než pro ateistu, přesto by ale uvítali, 
kdyby církev, pokud už se v médiích chce 
prezentovat navenek, hovořila o aktuálních 
a zajímavých otázkách či problémech, 
namátkou třeba o úloze rodiny. 

Spolužáci se také domnívají, že církev by se 
měla více zapojit do humanitárních aktivit. Na 
námitku, že charity a misie odvádějí spoustu 

práce, odpovídali, že to je možné, ale že o 
tom není ani slyšet, ani to není vidět. Církev 
by prý měla umět lépe svou činnost prodat. 
Je pravdou, že nejznámější humanitární 
organizace (ADRA, Člověk v tísni) nejsou 
ze své podstaty křesťanské, ale světské, a 
o činnosti různých křesťanských charit a 
diakonií běžný občan příliš neví (pomiňme 
teď poměrně specifickou oblast Slezska, kde 
je velmi aktivní Slezská diakonie). Je možné 
namítnout, že v tom případě naplňujeme 
biblický verš „ať tvá levá ruka neví, co dělá 
pravá,“ pak však vzniká problém, že si 
veřejnost myslí, že opravdu neděláme nic 
a k případným aktivitám (humanitární či 
materiální pomoc) se nemůže připojit, ani 
kdyby chtěla. 

Jistě jde argumentovat, že biblicky je 
primární úlohou církve roznáška evangelia, 
a ne odsuzování násilností prostřednictvím 
médií nebo humanitární sběr šatstva od 
občanů města. Vše ale souvisí se vším. Pokud 
lidé uslyší hlas křesťanů z rádia a uvidí je na 
nádraží rozlévat polévku bezdomovcům, pak 
možná budou ochotnější i k slyšení radostné 
zvěsti.

JF - NL

Vdově ve škotských horách bylo po delší 
dobu vyhrožováno soudní výpovědí z bytu, že 
nezaplatila činže. Usmyslila si tedy, že uchýlí 
se k svému příbuznému, který na druhé straně 
hor bydlel. Opustila časně ráno své obydlí a 
nastoupila dalekou cestu vysokým horským 
průsmykem. Své jediné dítko vzala s sebou. 
Když nastoupila cestu, bylo počasí vlídné, ale 
změnilo se náhle, když byla ušla asi polovici 
cesty. Těžká mračna stáhla se na obloze, silný 
vítr se zdvihl a ženě stěžovaly chůzi. Brzy 
spustil se déšť, který se ponenáhlu 
změnil v krupobití a konečně 
v sněžení, ač bylo uprostřed května. 
Dodnes vypráví se o oné bouři jako 
o známé „velké bouři květnové“. 

Žena nedostala se k svým 
příbuzným, a proto vypravilo se 

několik mužů, aby ji vyhledali. Na vrcholu 
hory, kde bylo nejvíce sněhu naváto a kde 
vítr nejprudčeji řádil, za velikým balvanem 
žulovým bylo nalezeno její bezduché tělo, 
pokryté několika hadříky, které sotva stačily 
její nahotu přikrýti. Pastýř, který opodál hledal, 
našel dítko uložené ve skalní rozsedlině cele 
ukryté v šatstvu, jež z vlastního těla svlékla. 

Slova kazatele, jež mluvil v pohřební řeči 
této matky, nebudou nikdy zapomenuta. 
Jeden škotský spisovatel, který byl přítomen, 

vypravuje tímto způsobem tu 
událost: 

Uplynulo padesát roků a syn 
onoho faráře, jenž měl řečené 
kázání, sám již šedivý, vydal se 
na cestu do Glasgowa, aby tam 
vykonal v jednom menším sboru 

pokračování z předchozí strany
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přípravu k sv. Večeři Páně. Zcela neočekávaně 
začalo sněžiti toho dne a vyvolalo v něm 
vzpomínku na ono sebeobětování vdovino, 
o kterém jeho otec často vyprávěl. Usmyslil 
si tedy, že zanechá kázání, které chtěl míti 
večer a na místě toho, že vypravovati bude 
onu jednoduchou, ale uchvacující povídku o 
vdově, která aby život svého dítěte zachránila, 
svůj vlastní obětovala. Končil pak těmito 
slovy: Jest-li dítko to ještě na živu, co bychom 
si o něm pomyslili, kdyby upomínku na milou 
matku svoji nemělo v nejhlubší a nejsrdečnější 
uctivosti? A co bychom si pomysleli o takovém 
dítěti, kdyby vidouc šaty, jež s vlastního těla 
strhla, aby je do nich zavinula, neměl naplněné 
srdce vroucí vděčností, pro niž ani slov nalézti 
nemožno? A co bychom si o něm pomysleli, 
kdyby vzpomínka na oběť, jež matka pro 
ně přinesla, neupomenula je na oběť, již Pán 
Ježíš pro ně vykonal? Neměli bychom všichni 
s nejhlubší vděčností a vroucností na obé 
pomýšleti? 

Za několik neděl po tomto kázání přišel posel 

ke kazateli s prosbou, aby navštívil nemocného 
muže, který si jej přeje viděti. Kazatel vydal se 
ihned na cestu. Umírající muž mu byl úplně 
neznám, ale tento uchopiv ruku kazatele, pravil: 
„Vy mne neznáte, ale já znám vás i otce vašeho, 
ačkoliv bydlím již od mnoha let v Glasgowě, 
nenavštěvoval jsem nikdy žádného kostela. 
Když jsem šel před několika týdny okolo dveří 
vašeho kostela, začalo sněžiti. Slyšel jsem zpěv 
i vstoupil jsem a vklouznul do zadních lavic. 
Tu slyšel jsem historii vdovinu a jejího syna. Já 
jsem ten syn.

Nezapomněl jsem nikdy na oběť své matky 
a moje jediné přání nyní jest, aby moje kosti 
odpočívaly vedle jejich na starém hřbitově. Ale, 
drahý pane! nikdy před tím nerozuměl jsem 
lásce Kristově, který sám sebe za mne obětoval 
tak, jako jí nyní rozumím. Sám Bůh to byl, 
který vás k tomu nastrojil, že jste vypravoval 
o té události. Moje matka nadarmo nezemřela. 
Modlitby její jsou vyslyšeny.“ 

MG - NL, z Evanjelických listů, květen 1903 

konfirmace
DesAtero otázek A oDpověDí konfIrmAnDA

Jak jistě víte, 27. května nás čekají zkoušky 
konfirmandů a týden poté, tedy 3. června, 
bude slavnostní konfirmace. Uvidíme dívky 
v bílých „svatebních“ šatech a chlapce v 
tmavých oblecích, průvod starších spolu 
s konfirmandy a samozřejmě ceremoniál 
konfirmace včetně Večeře Páně. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jedinečnou akci v 
církevním roce, sbor přijímá nové členy, 
pozývá je k Večeři Páně a stvrzuje, že je bude 
duchovně podporovat, rozhodla se redakční 
rada Vám letošní konfirmandy představit. 
Položili jsme jim 10 záludných otázek a jejich 
odpovědi Vám na následující straně uvádíme.

jindřich Byrtus
Do konfirmačního 

vyučování jsem se 
přihlásil sám. Z rodičů je 
konfirmovaný pouze otec. 
Do kostela jsem chodil jen 
občas a většinou sám, ale plánují po konfirmaci 
navštěvovat dorost. Mám ve svém okolí taky 
někoho s kým si mohu povídat o Bohu. Z 
Biblických postav mě zaujal Noe, a to svou 
vírou. Svůj oblíbený verš nemám. A nejhůře 
splnitelné přikázání je 10. „Nebudeš dychtit 
po domě svého bližního,“ a 3. „Nezneužiješ 
jména Hospodina, svého Boha.“ Ve volném 
čase se věnuji hudbě, rybaření a četbě.

tereza goldová
Do konfirmačního 

vyučování mě přihlásila 
moje babička. Mí rodiče 
jsou taky konfirmováni 
a do kostela jsme s 
rodinou chodili i dříve. Nevím zda budu pak 
navštěvovat dorost, nevím co bude zítra. Mám 
však ve svém okolí někoho s kým si o Bohu 
mohu povídat. Bůh je úžasný, zajal mé viny. 
Můj oblíbený verš je: „Blaze těm co pláčou, 
neboť oni budou potěšeni,“ a oblíbený příběh 
jak Izraelci sbírali na poušti manu. Těžko 
splnitelné se mi zdá přikázání „Nezneužiješ 

pokračování na další straně
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Den mAtek

mého jména nadarmo,“ nebo „Nebudeš 
závidět.“ Mimo to mě baví zpěv, herectví, 
hudba - hra na kytaru.

marek pilch
Na konfirmační vyučování  

jsem se přihlásil sám s 
rodiči. Mí rodiče jsou taky 
konfirmováni a do kostela 
jsem chodil s rodinou i 
dříve. Po konfirmaci plánuji 
navštěvovat i dorost. Mám ve svém okolí 
člověka, se kterým si mohu povídat o Bohu. 
Mou oblíbenou Biblickou postavou je David, 
protože velmi důvěřoval Bohu. A můj oblíbený 
verš je: „Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi.“ 
Z Biblických příběhů se mi nejvíce líbí ten o 
Davidovi a nejhůř splnitelné přikázání je 3. 
„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha,“ 
a 4. „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být 
svatý.“ Ve svém volném čase hraji ping-pong.

kateřina szymeczková
Na konfirmační 

vyučování  mě přihlásili 
rodiče. Taky jsou 
konfirmováni a do kostela 
jsem chodila s rodinou i 
dříve. Ještě si nejsem jistá, 
zda budu po konfirmaci navštěvovat dorost. O 
Bohu si mohu povídat se svou kamarádkou. Z 

Biblických postav mě nejvíce zaujal Abraham, 
protože důvěřoval Pánu, který ho pak obdařil 
synem Izákem. A můj oblíbený verš je: „I když 
půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho 
zlého, vždyť se mnou jsi Ty. Tvá berla a Tvá 
hůl mě ochraňují.“ Z Biblických příběhů se 
mi nejvíce líbí příběh o Mojžíšovi. Nejhůř 
splnitelné přikázání je 9. „Nebudeš křivě 
svědčit“. Ve svém volném čase hraji na klavír, 
kreslím a samozřejmě mám ráda chození na 
konfirmační cvičení.

David vojtíšek
Na konfirmační 

vyučování mě přihlásili 
rodiče a babička. 
Konfirmováni jsou všichni. 
S rodinou jsem chodil do 
kostela i dříve, neplánuji 
však po konfirmaci chodit na dorost. O 
Bohu si mohu povídat s mou babičkou. Mou 
oblíbenou postavou je král David, obdivuji 
jeho věrnost k Bohu a oblíbený verš je ze 
zjevení Janova 22, 11: “Kdo ubližuje, ať ještě 
ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě 
ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do 
konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať 
se ještě posvětí.“ Mám rád Biblický příběh 
o Davidovi. A nejhůř splnitelné se mi zdá 
přikázání „Nebudeš závidět“. Z koníčků mě 
baví astronomie, sci-fi filmy a dějepis.

pokračování z předchozí strany

Tento svátek se slavil už ve starém Řecku a 
Římě, měl samozřejmě pohanskou podobu. 
Předchůdce současného Dne matek se objevil 
v Anglii v 16. století, jmenoval se Mateřská 
neděla nebo Neděle matek. V tento den 
mělo také služebnictvo volno, aby se mohlo 
dostat domů, ke svým matkám, protože často 
sloužilo daleko od domova. Tehdy byl však 
svátek součástí čtyřicetidenního postního 
období od Velikonoc.

V r. 1906 inspirovalo k založení Svátku 
matek Annu Jarvisovou úmrtí její maminky. V 
r. 1907 zorganizovala zádušní mši za všechny 
maminky. Pak už to mělo rychlý spád. V r. 1908 
slavila tento svátek celá americká Filadelfie. V 
r. 1909 se k oslavám přidalo v USA 45 států 

a v r. 1911 se slavilo téměř ve všech státech 
na různých kontinentech. R. 1913 navrhl 
Kongres USA, aby se druhou květnovou 
neděli slavil den věnovaný matkám. R. 1914 
oslavy oficiálně vyhlásil americký prezident 
Woodrow Wilson – symbolem poděkování 
byla květina, bílý karafiát. Občané USA se v 
tento den zdobili květinami – bílou květinu 
nosil ten, kdo už neměl maminku, ostatní 
nosili květinu červenou. 

U nás se Den matek snažila už v r. 1914 
prosadit Alice Masaryková, poprvé se slavil 
ale až v r. 1923 v Brně. V letech 1948 – 1989 
měl být nahrazen Mezinárodním dnem žen, 
ale po r. 1989 se Den matek znovu vrátil do 
povědomí lidí.

DH - NL
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Ne každý prožívá to požehnání, že má děti. 
A ne každý má to štěstí, že má (nebo ještě má) 
rodiče. Buďme proto vděčni, že máme rodiny, 
blízké lidi.

Často se mi teď vybavuje, kolik času a 
energie dávají rodiče svým dětem. Děti totiž 
potřebují své rodiče vždycky. Úplně nejvíc je 
však potřebují tehdy, když jsou nemocné, v té 
chvíli je pro děti nejdůležitější, aby byli rodiče 
s nimi, aby seděli u jejich postýlek, případně v 
noci bděli a pečovali, aby děti byly v pořádku. 
Děti potřebují rodiče, když se bojí, je pro 
ně důležité, aby je rodiče pohladili, potěšili, 
povzbudili. Děti potřebují rodiče, když 
prožívají nějaký problém, je pro ně důležité, 

aby věděly, že rodiče 
jsou tu pro ně vždycky 
s otevřenou náručí, 
vždycky pomůžou.

Ale netrvá to dlouho 
a stejně tak potřebují 
naši rodiče nás, 
svoje děti. Kéž bychom i my děti, dospělé 
děti, dokázali být při svých rodičích, když 
nás potřebují, uměli je držet za ruku, když 
už nemůžou, když jsou nemocní a unavení, 
kéž bychom dokázali Den matek slavit nejen 
druhou květnovou neděli! 

LCH - NL

V souvislosti se Dnem matek, který si 
budeme v květnu připomínat, bych se ráda 
zamyslela nad postavou jedné biblické matky, 
nad Rebekou. Musím podotknout, že jsem 
čerpala z velmi zajímavé knížky BIBLICKÉ 
ŽENY. 

Výchova dětí je vždy složitá a v první řadě 
je to úloha matek. Tak tomu bylo i v Izákově 
rodině. Usuzujeme, že Rebeka zastávala svoji 
roli statečně. Chtěla ze svých synů vychovat 
dobré muže. Chlapci se povahově velmi lišili. 

Rebeka viděla tyto rozdíly a hluboce 
prožívala všechny radosti i bolesti spojené s 
charakterem obou jejich synů. 

Je pochopitelné, že se instinktivně více 
přiklonila k mladšímu Jákobovi. Měla ráda i 
Ezaua, ale Jákoba více. 

Tato rozdělená láska k dětem nebyla dobrá, 
měla svoje dalekosáhlé, ba až tragické následky. 

Izák na rozdílnost svých synů reagoval 
odlišně. A životní problémy se zkomplikovaly. 

Roky utíkaly, Izák stárnul a cítil, že nadešel čas, 
aby konečně udělal pořádek v domě.Zavolal 
svého staršího syna, aby mu dal požehnání. 
Rebeka ale s plánem Izáka nesouhlasila. V Bibli 
čteme, že naslouchala.Dnes bychom asi řekli, 
že poslouchala za dveřmi. Víme, že mnoho 
zlého se zrodilo z takového „ odposlechu“. 
Odmítáme to. Ale na druhé straně musíme 
být spravedliví a nesmíme Rebece křivdit. 
Manželka a matka by měla vědět, co se děje 
v domě, především tehdy, děje-li se něco 

tak vážného jako tenkrát u Izáka. Rebeka by 
nebyla dobrou matkou a ženou, kdyby se v 
její blízkosti odehrávaly tak vážné věci a ona 
by nic nevěděla. Mít oči a uši otevřené pro vše, 
co se děje v rodině, je povinností každé dobré 
matky. Rebeka je nesporně velmi schopnou a 
odvážnou ženou a je skutečnou Židovkou. 
Když slyšela manželův plán, připravila ihned 
protiplán. Bere osud rodiny do vlastních 
rukou, nemodlí se, ale koná, za každou cenu 
chce dosáhnout svého cíle - požehnán musí být 
Jákob, ne Ezau. Byla skálopevně přesvědčená, 
že plán jejího manžela je proti Božím plánům, 
které nechtěla nechat padnout. Strach ji zastínil 
pohled víry. Do svého plánu zapojuje Rebeka i 
Jákoba. Ten vidí nebezpečí, ale Rebeka vítězí, 
bere zodpovědnost na sebe. 

Známe všichni ten příběh, víme jak to dopadlo, 
„akce se jim podařila“. Proč to všechno Rebeka 
dělala? Chceme ji vidět jako matku, která měla 
velký smysl pro rodičovské požehnání. Rebeka 
nehledala nic pro sebe, oklamala manžela jen 
v zájmu svého syna. Myslela si, že tak to chtěl 
i Pán Bůh. To je Rebeka. Milovala víc svého 
syna než pravdu a zapomněla na to, jak mocný 
je Bůh. Jak to, že ji Pán Bůh použil ve svém 
díle a stala se nejvýraznější matkou Izraele? 
Máme předivného Boha, že si používá i tak 
nedokonalý lidský materiál. 

Rebeka měla svoje stíny, ale byla velká v tom, 
že chtěla být i se svými dětmi Boží.

RK - NL

reBekA - prAmAtkA ŽIDů - jAko mAtkA
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reklama

co nás čeká

Milí bratři a milé sestry, 
fa „Polygrafická 

výroba“ si Vám dovoluje 
nabídnout levné, kvalitní 
a rychlé zhotovení 
veškerých tiskovin. 
Od vizitek, samolepek 

až po plakáty apod. 
Tel.: 608 883 229.

Informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.
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www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

Zveme Vás na přednášku „Stvoření a 
současná věda“ / „Realita nebo fikce“, 
přednáší RNDr. Peter Vajda Ph.D., v sobotu 
12.4.2012 od 17 hod., ve sborovém centru 
HUTNÍK SCEAV u evangelického kostela v 
Třinci (vstup volný).

Sborový den na téma „Když Tě Bůh zavolá 
aneb zlomové okamžiky“, 27.5.2012 od 15 

hod., KS Mojská. Mluvčí Dušan Valko, Jan 
Boštík.

Tradiční centrální výšlap (cca 13km) 
evangelických mládeží - 8.5.2012, sraz u 
kostela v Komorní Lhotce v 8.30 (www.
dorostkl.cz/vyslap).

Noc kostelů - 1.6.2012 od 18 - 24 hod.


